
GUBBHÖST Synopsis

Varje höst i snart 40 år, har barndomsvännerna Ohlsson och Lindberg lämnat fruarna hemma 
och åkt till den enskild belägna stugan i Bergslagen för att städa upp inför vintern.

I år blir dock inget sig likt för när de kommer fram till stugan som ligger vid en liten sjö, 
finns spår av okända besökare. Likaså ute på Gruvholmen, en liten ö i mitten av sjön där 
Ohlsson upptäcker ett övergivet tält och ett tomt ryskt cigarettpaket. 

Fredagen spenderas med att genomföra de vanliga och sedan många år tillbaka, etablerade 
rutinerna för att stänga ner stugan inför vintern. Ohlsson har framtidsplaner för torpet bl.a. 
solpaneler och borrad brunn. Lindberg är av okänd anledning ointresserad.
 
När mörkret lägger sig över torpet drar sig vännerna tillbaka till stugvärmen för att äta den 
medhavda maten och inta en och annan öl. Senare på kvällen kommer whiskyflaskan fram. 
Under samtalet visar det sig att Ohlssons tidigare trassel med skattemyndigheten kan härledas
till Lindberg som då var skattejurist och angav sin vän till myndigheterna, det blir en olustig 
stämning i stugan. Det avslöjas  att Lindberg har ett allvarligt hjärtfel vilket kräver en ’by-
pass’ operation, något som Lindberg har bestämt sig för att inte göra då hans tillit till läkare 
är livslång. 

På Lördag och medan gubbarna har undersökt det mystiska tältet på Gruvholmen, anländer 
säkerhetspolisen och 2 kpist beväpnade vakter. Krypterade radiosändningar har under en 
längre tid avlyssnats och pejlats till området. Åter på torpet ombedes gubbarna hotfullt 
identifiera sig och förklara sin närvaro på torpet. Deras körkort förkastas av förhörsledaren 
’S1’ och kollegan ’S2’ som billiga förfalskningar och trycket att erkänna skuld och ge 
förklaring till närvaron på platsen, ökas. Gubbarna blir mer och mer desperata och 
handfallna. Deras interna konflikter från kvällen innan läggs nu åt sidan då de nu utsätts för 
ett oförklarligt hot mot deras frihet.

Under dagen upptäcks ytterligare bevis mot dem som försvårar gubbarnas försök till 
oskyldiga förklaringar t.ex en radiosändare från 50’talet i köttgömman under golvet i 
lillstugan och en antikt  men uppenbarligen använd hembränningsapparat i vedboden.

Ohlsson överhör hur ’S1’ viskande talar med vakten (om kablarna till radioutrustningen) ’.. vi
knipsar bara av dem och dumpar dem i sjön’ och tolkar det som att ’S’ har för avsikt att 
dumpa deras kroppar i sjön. Ställda inför etn direkt livshotande situation bestämmer sig 
gubbarna för att fly till Jägare Johanssons jaktkoja längre in i skogen. Johansson är för övrigt 
en f.d. polis som skulle kunna vidimera deras identitet. Det är nu mörkt och regnet har börjat 
falla.

På flykt i skogen hör de hur jakten på dem är igång med skottsalvor och hundskäl. Gubbarna 
blir än mera desperata och har bara sig själva och deras lokalkännedom att falla tillbaka på. 
Till sist, genomdränkta och med skrubbsår och vrickade fotled lyckas dock gubbarna ta sig 
till Johanssons jaktkoja varifrån det lyser ett svagt ljussken. Ohlsson går försiktigt fram till 
dörren och knackar på.

Dörren öppnas och en stark ljussken strålar ut efterföljd av en kameraman och en TV kändis 
som skrattande gratulera gubbarna för sin deltagande i ett avsnitt av reality showen 
’Din Värsta Dag’. 
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Huvudkaraktärerna

Lindberg - 70-plussare. Född och uppvuxen i en övre medelklassmiljö. Yrkesverksam i en juristkarriär med 
skattemål som specialitet. Präglad av sitt yrke i sitt sätt att uttrycka sig. Tämligen lugn och jämn i sitt 
temperament. Låter sig inte stressas, däremot bekymrat försiktig i de flesta sammanhang. Stort intresse för 
kiosklitteratur typ deckare.

Ohlsson - Jämngammal med Lindberg. Tidigare granne och vän sedan ca 50 år. Kommer från arbetarklass 
miljö. Han har en varierad yrkesbakgrund och har bytt karriär med ungefär tio års mellanrum. Ganska spontan
och snabb att reagera, på gott och ont.  Handlar ibland först och tänker sen. 

Gemensamt - båda är synnerligen prestigebefriade. Åldern har gett dem en självinsikt att dom har ingen 
prestige att förlora och framtiden har dom bakom sig.

S1
Karriärist ur den yngre generationen från en överklass-wannabe-stadsdel i Stockholm. Talar med öppna ö:n 
och spetsiga i:n. Allt utanför storstaden är skit. Enligt honom är det enda som gör att han inte stod modell för 
James Bond att han inte var född när dom böckerna skrevs. 

Premisser;
 hur den egna identiteten är inte längre någon självklarhet
 möjliga konsekvenser av övervakningen genom sociala medier
 åldern betyder livserfarenhet och skicklighet som man kan falla tillbaka på i en krissituation
 faran med att godkänna avtal on-line utan att ta del av vad avtalet ger för rättigheter

Målet: En 90+ minuters biofilm
Förlaga; ’100 åringen.. som försvann’, ’Filmen om Ove’ m.fl
Genre: Actiondrama, svart komedi med allvarlig underton.
Målgrupp:50 plussare som kan identifiera sig med den svenska ’gubb kulturen’
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